INTRODUÇÃO AO PAI NOSSO PARA
OS CATEQUISTAS
Dom Edmilson

Nosso mundo (e talvez o de sempre) é
marcado por uma fé deísta -- relação
com um Deus impessoal.

“ O homem de hoje é um órfão que se sente perdido em um
universo sem limites; disseram-lhe que descende do macaco e
caminha para o nada. Convenceram-lhe de que a paternidade,
dentro da família e da sociedade, é o símbolo da repressão e,
como consequência, levaram-no a matar a figura do pai. Com
isso não alcançou a liberdade, mas a orfandade. Disseram-lhe
que Deus Pai era o inimigo da liberdade. Muitos acreditaram
nisso e foram buscar consolo nas espiritualidades asiáticas
impessoais; outros o buscam na mãe terra com o ecologismo e
o naturismo. Porém, continuam órfãos. A morte do pai se
expressa no medo e na desconfiança frente ao outro.” (Jimenez)

Antes de falar propriamente do Pai
Nosso, reflitamos sobre
Jo 8, 27-59

SIMBOLO DA FÉ E O PAI NOSSO
O Creio distingue os cristãos dos judeus e dos pagãos. O Pai Nosso distingue a
maneira de rezar do cristão do judeu e do pagão. (ousadia)
O Pai Nosso é a síntese da iniciação cristã  comunhão com um Deus pessoal,
não simplesmente a um conhecimento de certas verdades.
 leva à comunhão com Deus descoberto como Pai na Revelação de Jesus Cristo
 leva à comunhão com Deus descoberto como Pai na participação da vida
divina em Jesus Cristo pelo dom do Espírito Santo
A fé que se crê e se celebra (se reza) não é uma fé separada da vida. A oração do
Pai Nosso une fé e vida. A pregação de Jesus explicita o Pai Nosso e o Pai Nosso
traduz o Evangelho. Viver o evangelho e rezar o Pai Nosso são a mesma coisa.
Testemunha disso são as catequeses dos Padres da Igreja sobre a Oração do
Senhor.

AS FONTES EVANGÉLICAS DO PAI
NOSSO
Mateus: oração cristã frente à oração judaica e
pagã

Mt 6,1-18
 A perícope apresenta a oração acompanhada da
esmola e do jejum: oração, fé e vida
 dentro do contexto do Sermão da Montanha é a
oração dos “pobres em espírito”

Lucas contextualiza a oração na catequese de
Jesus aos discípulos durante a subida a Jerusalém
(9,51-19,27)

No contexto do Pai Nosso Lucas evoca três
catequeses sobre a oração:
Lc 11,1-13
Lc 18,1-14

O SENTIDO E O LUGAR DA ENTREGA DO PAI NOSSO NA INICIAÇÃO CRISTÃ

Citação do livro Pai Nosso Fé oração e vida, Emiliano Jímenez Hernandez:

“A entrega do Pai Nosso era seguida da entrega do Credo. Pois, como
afirma Santo Agostinho citando São Paulo: ‘Como poderiam invocar
aquele em quem não creram?’ Não recebestes primeiro a Oração e em
seguida o Símbolo, mas sim primeiro o Símbolo, para que saibais no
que deveis crer, e depois a Oração, para saber a quem invocar. Aquele
que crê ao mesmo tempo em que invoca é escutado. Aprendestes
primeiro o que há de se crer; hoje, no entanto, aprendestes a invocar
Aquele a quem crestes. Desta forma que, depois de ter recebido e
conservado e entregue o Símbolo da fé, recebei hoje a Oração do
Senhor. Dentro de oito dias, a partir de hoje, devereis recitar esta
oração, que hoje aprendestes.

